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V udobje vašega omizja vam prinašamo informacije o pomembnih dogodkih, aktualnih razpisih in ostalih
vsebinah, ki bi se vam zdele zanimive. Za dodatne informacije sledite povezavam.

Novice

Industrija 4.0 za SMEje – Izzivi,
priložnosti in zahteve
Eurostars razpis za RRI projekte

Izraz Industrija 4.0 opisuje trajajočo revolucijo v proizvodni
industriji po vsem svetu. Zlasti velika podjetja so hitro
sprejela izzive industrije 4.0 in trenutno deluje intenzivno pri
uvajanju ustreznih omogočitvenih tehnologij. SME-ji se
soočajo z oviro pomanjkanja človeških in finančnih virov za
sistematičnen vpogled v potencial in tveganja za uvedbo
industrije 4.0.

Eurostars je konzorcijski program, ki ga sofinancirajo
nacionalni in regionalni organi financiranja iz 36 držav in
Evropske unije v okviru programa Obzorje 2020. S
sodelovanjem lahko organizacije dostopajo do javnih
sredstev za mednarodne skupne RRI projekte. V kolikor ste
SME, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem ter potrebujete
sredstva za svoj inovativni projekt, je bil Eurostars razpis
zasnovan tako, da ustreza vašim specifičnim potrebam.

Preberi več

Preberi več

EU publikacija: Advanced technologies
for industry
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Poročilo je bilo pripravljeno v okviru projekta Advanced
Technologies for Industry (ATI), ki so ga sprožili Evropska
komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo,
podjetništvo in SME-je ter Agencija za mala in srednje velika
podjetja. Na podlagi ugotovitev spremljanja B2B industrijskih
digitalnih platform v Evropi poročilo vsebuje priporočila za
vseevropske ukrepe za spodbujanje evropske industrije in
MSP, da raziščejo razvoj evropskih industrijskih B2B
platform in pospešijo uvajanje podatkovnih poslovnih
modelov.

Natečaj tehnoloških rešitev v
čebelarstvu – le še nekaj dni za prijavo

Komisija za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano pri ČZS
razpisuje natečaj za najboljšo tehnološko rešitev v
čebelarstvu za leto 2021. Iskanje najboljše tehnološke
rešitve: išče se najboljša rešitev na področju panjev, orodij,
pripomočkov, opreme in podobno. Pogoj za sodelovanje je
da fotografije in kratek opis (do pol A4 strani) tehnološke
rešitve pošljete najkasneje do 1.2.2021 na e-naslov:
simon.golob@czs.si. Najboljše rešitve bodo predstavljene na
sejmu ApiSlovenija, v reviji Slovenski čebelar ter v obliki
besedila in promocijskega videa na spletni strani ČZS.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Izobraževanje: Advanced Robotics in Smart
Manufacturing
25. Jan 2021 ob 14:00
Industrijska proizvodnja se v zadnjih desetletjih zanaša na robote. Pametni
proizvodni procesi se razvijajo z uporabo vedno več robotov, medtem ko se
tehnologija robotov vedno bolj uvevljavlja.

Preberi več

TETRAMAX delavnica – Tensorflow: uporaba onkraj
globokega učenja
27. Jan 2021 ob 12:30
Na delavnici se boste seznanili s knjižnico TensorFlow in možnostmi njene
uporabe v širšem smislu, tudi izven globokega učenja. V zadnjih letih je vzniknilo
več visoko zmogljivih knjižnic za avtomatsko odvajanje programov, kar je osnova
za globoko učenje.

Preberi več

Konferenca – Shaping a globally secure Industry 4.0
Ecosystem
27. Jan 2021 ob 10:00
V času od 27. do 29. Januarja 2021 bo potekala spletna konferenca z naslovom
„Shaping a globally secure Industry 4.0 Ecosystem – Enabling international
interoperable security policies”.

Preberi več

Aktualni razpisi
Green Deal
Sredstva: 1 milijarda €
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Rok za prijavo: 26.1.2021
Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih, ki zajemajo
osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora, ter dve horizontalni področji.

Ideas Powered for Business SME Fund
Sredstva: do 1.500 €
Rok za prijavo: 31.1.2021
Nov sklad se izvaja v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del
akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Sklad sofinancirata Evropska komisija in EUIPO.

Eurostars
Sredstva: do 50% vrednosti projekta
Rok za prijavo: 4.2.2021
Eurostars je konzorcijski program, ki ga sofinancirajo nacionalni in regionalni organi financiranja iz 36 držav in Evropske unije
v okviru programa Obzorje 2020. S sodelovanjem lahko organizacije dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne RRI
projekte.

Blue Economy Window
Sredstva: 20 milijonov €
Rok za prijavo: 16.2.2021
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je objavil nov razpis za podporo trajnostnemu razvoju MSP v modrem gospodarstvu po
vsej Evropski uniji. Razpis za zbiranje predlogov je eden od mnogih odskočnih ciljev za cilje Evropske unije za zeleni dogovor
(Green Deal).

Innovation Fund (Small-scale)
Sredstva: 100 milijonov €
Rok za prijavo: 10.3.2021
Razpis je primeren za projekte s kapitalskimi izdatki med 2,5 in 7,5 milijona EUR in se osredotoča na inovativne, a zrele
tehnologije, ki so pripravljene vstopiti na trg.

2. javni razpis mreže RIMA
Sredstva: do 150.000 € na konzorcij
Rok za prijavo: 17.3.2021
Projekt RIMA bo podpiral razvoj in uvajanje aplikacij za robotiko I&M z nepovratnimi sredstvi preko Robotics Innovation
Experiment (RIE).

ELI–ALPS Commissioning User Call 2020
Sredstva: 720.000 €
Rok za prijavo: 20.5.2021
Primarni cilj Raziskovalne Ustanove ELI-ALPS je omogočiti dostop do širokega spektra vodilnih ultrakratih svetlobnih impulzov
skupinam uporabnikov mednarodne znanstvene skupnosti.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Podkrižnik d.o.o.
So večje družinsko podjetje iz zgornje savinjske regije in srednje veliko podjetje v
slovenskem gospodarskem merilu. V prizadevnem kolektivu že od leta 1987
uspešno združujejo skupne interese na področju razvoja, proizvodnje, trgovine,
posredništva različnih tehnoloških rešitev.
So sistemski dobavitelj večjim svetovnim korporacijam, ki so prisotne v različnih
industrijah. Njihovo podjetje zagotavlja znanim kupcem celovite rešitve na
področju razvoja, prototipiranja, testiranja in proizvodnje zahtevnejših
mehanizmov. Njihovi produkti zagotavljajo delovanje sisteov na področjih:
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profesionalnih ročnih orodij, bele tehnike, stavbne tehnike, strojegradnje in
avtomatizacije.

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni
strani.
Kot ste najbrž tudi že opazili, smo našo spletno stran v določeni meri že prenovili. Še naprej jo bomo
izboljševali in posodabljali, da bo ta za vas čimbolj relevantna ter vam bo služila kot vir koristnih
informacij.
Poleg spletne strani, za obveščanje uporabljamo tudi Twitter in Linkedin, kjer vas vljudno vabimo, da se
nam pridružite.

Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sporočilo ste prejeli, ker ste se član SRIP ToP ali pa ste kakorkoli drugače sodelovali pri naših aktivnostih
in podali vaše soglasje za obveščanje preko elektronske pošte. Nekatere kontakte smo prejeli tudi v
javno dostopnih bazah. V kolikor naših obvestil ne želite več prejemati, nas o tem obvestite.
© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020
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